
   
          

          Huishoudelijk Reglement van de Stichting  Nederlands Comité Wereldgebedsdag 
 
Begripsbepaling: 

in dit huishoudelijk reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: 

de stichting: de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag, gevestigd te Rotterdam en 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41178492.  

Het RSIN (het registratienummer van de stichting bij de Belastingdienst) is: 806314588 

de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op  

tien december negentienhonderd vier en tachtig ten kantore van notaris Mr. Th. Stubbé, notaris  

te Leidschendam. De statuten zijn aangepast en gewijzigd op 14 november 2016. 

het bestuur van de stichting: het landelijk comité van de stichting zoals bedoeld in artikel 5 van  
de statuten. 

comitéleden van de stichting: de leden van het landelijk comité alsmede de  regionale 

contactpersonen, alle comitéleden hebben de daarbij behorende rechten en plichten. 

projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting. 

 

 

Artikel 1:  

Beleid 

Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan: 

dit beleidsplan wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering in februari geactualiseerd en herzien.  

elke nieuwe versie van het beleidsplan is van kracht op het moment dat deze is goedgekeurd in de 

jaarvergadering van het comité; het beleidsplan bevat (dan wel: wordt aangevuld met) een jaarplan 

en een jaarbegroting. 

 

Artikel 2:  

Taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur  

bestuurt en vertegenwoordigt de stichting, 

neemt bestuursbesluiten gezamenlijk met de comitéleden,  

kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen; deze groepen kunnen  

ontbonden worden na financiële afrekening met de penningmeester en na het verlenen van  

decharge door het comité, 

beslist in ad-hoc situaties over uitgaven tot een bedrag van  € 10.000,00 

is niet bevoegd tot het aangaan van leningen, 

handelt binnen de gestelde kaders zoals die zijn vastgelegd in het beleidsplan, de jaarbegroting 

en de projectbudgetten,  

de voorzitter, secretaris en de penningmeester kunnen niet in één kalenderjaar aftreden.   

(dus niet tegelijkertijd: voorzitter en secretaris, secretaris en penningmeester, voorzitter en 

 penningmeester; dit om de continuïteit binnen de stichting te waarborgen.) 

 

de voorzitter 

heeft de algemene leiding van de stichting, 

vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe,  

overlegt met officiële instanties, 

geeft leiding aan het comité, 

is het eerste aanspreekpunt voor comitéleden, 

stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op, 

leidt de comitévergaderingen en de KaderOntmoetingsDagen, 

ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit 

huishoudelijk reglement, 

stelt - in goed overleg met de secretaris en de penningmeester - het beleidsplan op en herziet dit  

jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering in april, 

coördineert en stuurt activiteiten,  

ziet er op toe dat comitéleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit 

niet het geval lijkt. 
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de vicevoorzitter  

vervangt de voorzitter bij afwezigheid, 

de vicevoorzitter ziet toe op het functioneren van de penningmeester en ontvangt daartoe ieder  

kwartaal een overzicht van de rekeningafschriften; de vicevoorzitter heeft geen tekenbevoegdheid, 

voert een tussentijdse kascontrole uit op het moment dat de penningmeester te kennen geeft  

te willen aftreden en adviseert in dat geval tot het al dan niet verlenen van decharge, 

onderhoudt de contacten met werk-  en/of projectgroepen over de voortgang van de werkzaamheden.  

 

de penningmeester (bijgestaan door de 2e penningmeester) 

voert de financiële administratie, 

waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging, 

stelt financiële overzichten en begrotingen per werkgroep op, 

maakt het financiële overzicht van het jaarverslag zodat het jaarverslag na goedkeuring door de 

accountant tijdens de jaarvergadering in april gedechargeerd kan worden: 

het financieel jaarverslag bestaat uit de balans, de resultatenrekening (ook wel genoemd: 

exploitatierekening of: staat van baten en lasten) en de toelichtingen daarbij, 

beheert de kas, de bankrekeningen en eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen, 

begroot inkomsten en uitgaven, 

beslist zelfstandig over uitgaven tot maximaal € 10.000,00 en beoordeelt of gedane uitgaven en 

declaraties vallen binnen de jaarbegroting of de in de vergaderingen van het comité gemaakte 

afspraken, 

neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen; 

feitelijke decharge vindt plaats middels een besluit van het dagelijks bestuur, 

onderhoudt contacten op financieel gebied met sponsoren en donateurs en informeert het dagelijks 

bestuur en de comitéleden regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting. 
 

de secretaris (bijgestaan door de 2e secretaris) 

maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld: 

    de datum en plaats van de vergadering, 

    de aanwezige en afwezige comitéleden, 

    de verleende volmachten, 

    de genomen besluiten en ingekomen en uitgegane correspondentie, 

maakt een samenvatting van de vergaderverslagen (jaarverslag) voor de externe communicatie,  

(pers, media, website e.d.)  

stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op dat op de jaarvergadering in februari na 

goedkeuring door de comitéleden door alle aanwezige comitéleden wordt ondertekend en bekrachtigd, 

ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden, 

neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere comitéleden in om de post te 

behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie, 

archiveert alle relevante documenten, zorgt ervoor dat de informatie voor het bestuur beschikbaar  

is en kan de administratie van het ledenbestand laten verrichten door een te benoemen tweede  

secretaris.  

 

Artikel 3:  

Procedure benoeming comitéleden  

Ontstaat een vacature dan kunnen nieuwe kandidaten door één of meerdere zittende comitéleden 

worden voorgedragen, of zichzelf aanmelden. 

Uitsluitend vrouwen uit verschillende denominaties kunnen zitting nemen in het Nederlands Comité 

Wereldgebedsdag. 

Nieuwe comitéleden worden benoemd door het comité, bij acclamatie door de voorzitter of na een  

schriftelijke verkiezing, op een reguliere comitévergadering maar - bij voorkeur - tijdens de 

jaarvergadering in februari.  

Kandidaat comitéleden moeten in persoon ter vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke 

bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd. 

De termijn en zittingsduur van een comitélid zoals beschreven in de statuten, kan worden verlengd tot 

de uiterste leeftijd van 75 jaar. Een lopende termijn mag wel afgemaakt worden, maar aan een nieuwe 

termijn mag niet meer worden begonnen. 
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Artikel 4:  

Besluiten van het Dagelijks Bestuur 

Het dagelijks bestuur neemt met minimaal twee dagelijks bestuursleden besluiten die geen uitstel  

kunnen velen en stelt de overige comitéleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke  

besluiten. Leden van het dagelijks bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gemaakte afspraken  

tot het moment dat deze ad-hoc besluiten op een comitévergadering zijn bekrachtigd. 

Neemt alle overige besluiten na agendering tijdens een comitévergadering of de jaarvergadering in april 

Neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen,   

behoudens de in de statuten en de in dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties.  

Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige comitéleden tot stemming, dan wordt het 

voorstel aangenomen. 

Neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde voorstellen  

indien twee/derde van de dagelijks bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, dan wel een volmacht 

hebben verstrekt. 

Staken de stemmen na een hernieuwde stemronde dan is het voorstel verworpen.  

 

Artikel 5: 

Vergaderingen van het comité 

Het comité kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde van het aantal  

zittende comitéleden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen door middel van een  

volmacht; volgens de wet mag één volmacht per comitélid worden afgegeven. 

Het comité vergadert ten minste vier maal per jaar en houdt ieder jaar in september een  

jaarvergadering. Verder vergadert het comité indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of  

indien twee of  meer comitéleden hierom verzoeken. 

Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of - indien de situatie  

dat verhindert - binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden 

binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden. 

Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder comitélid 

gerechtigd met inachtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. 

Een vergadering als in de vorige zin bedoeld, voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon 

aan die belast is met het maken van de notulen. 

Een comitévergadering duurt maximaal 2,5 uur; een jaarvergadering duurt  in principe niet meer 

dan 3 uur. 

Aan het einde van elke comitévergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering  

vastgesteld, ook kunnen de data – indien reeds bekend - van tevoren worden geagendeerd. 

 

Artikel 6: 

De agenda en notulen 

Comitéleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; 

voorzitter en/of secretaris stellen in goed overleg de conceptagenda op.  

De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering door. 

Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Comitéleden hebben  

hierbij de mogelijkheid om punten aan de agenda toe te voegen en kunnen voorstellen doen om 

punten te schrappen, door te schuiven naar een volgende vergadering of  voorstellen om de 

volgorde van agendapunten te wijzigen. 

Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. 

 

Artikel 7: 

Inbreng tijdens de vergadering 

Van comitéleden wordt een actieve inbreng verwacht. 

Ideeën van comitéleden zijn welkom en worden besproken tijdens de vergadering of worden  

doorgeschoven naar een volgende vergadering.  

Comitéleden kunnen de voorzitter vragen andere personen dan comitéleden toe te laten tot de  

vergadering; deze personen hebben geen stemrecht. De voorzitter neemt een beslissing over de 

toelating.  
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Artikel 8: 

Werkgroepen en kascontrolecommissie 

Binnen de stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag zijn de volgende werkgroepen actief: 

 

Werkgroep ‘vieringen’      (draagt zorg voor het vertalen en bewerken van de orden van dienst) 

Werkgroep ‘drukwerk’   (draagt zorg voor het vervaardigen van het drukwerk van de Stichting) 

Werkgroep ‘verzending’            (draagt zorgt voor het versturen van al het bestelde materiaal) 

Werkgroep ‘KaderOntmoetingsDagen’ (draagt zorg voor het organiseren en plannen van de    

                                                                                                    KaderOntmoetingsDagen) 

Werkgroep ‘projecten’ (draagt zorg voor de benodigde projecten en controleert de effectiviteit) 

Werkgroep ‘website en facebook’ (draagt zorg voor het bijwerken en vernieuwen van de  

                                                                            website en het Facebook van de stichting) 

Werkgroep ‘PR’  (draagt, in samenspraak met de secretaris, zorg voor het informeren van de  

                                                                               media in de breedste zin van het woord) 

Werkgroep ‘internationaal’ (draagt zorg voor het onderhouden van de internationale contacten) 

Werkgroep ‘jonge vrouwen’ (draagt zorgt voor het enthousiasmeren van de jongere generatie 

                                                                                            voor het werk van de Stichting) 

Werkgroep ‘nieuwsbrief’ (draagt zorg voor het redigeren van de nieuwsbrief die twee maal per  

                                 jaar verschijnt en de digitale nieuwsbrief die via e-mail wordt verspreid) 

 

Kascontrolecommissie 

Het controleren van alle financiële documenten door de kascommissie wordt kascontrole genoemd.  

Het doel van de kascontrole is het controleren van het financieel verslag en de bijbehorende stukken 

en naar aanleiding van de controle aan de algemene vergadering advies uit te brengen over het wel 

of niet goedkeuren van dit verslag.  

De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering in april om wel 

of geen decharge te verlenen aan het gehele bestuur.  

Deze controle moet jaarlijks geschieden door ten minste twee comitéleden, die geen deel van  

het dagelijks bestuur mogen uitmaken. (Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 48) 

Een lid van de kascontrolecommissie mag gedurende twee opeenvolgende jaren deel uitmaken van 

deze commissie; om continuïteit te garanderen heeft het jaarlijks wisselen van één van de leden van 

de kascontrolecommissie de voorkeur. De definitieve eindcontrole en goedkeuring van de financiële 

jaarstukken berust bij de accountant. 

 

Artikel 9: 

Communicatie 

Het comité onderkent het belang van goede communicatie met: 

donateurs, 

de media, 

de plaatselijke/provinciale overheid.  

 

Alle communicatie wordt vooraf en in gevallen waarin dit niet mogelijk is, bij de eerste gelegenheid 

daarna, afgestemd met de voorzitter en op diens aangeven ook met de secretaris en de overige 

comitéleden. 

 

Artikel 10: 

Donaties en declaraties 

Grote en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan hecht, besteed aan een  

door de donateur beoogd doel naar aanleiding van de projecten van het jaar. 

Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de    

stichting; 

Ontvangen donaties en schenkingen kunnen voor een met name genoemd project worden 

gereserveerd; het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders; 

Comitéleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te 

declareren voor zover dit onbezoldigde kosten betreft, gemaakt voor de stichting.  

Voor declaraties wordt het standaardformulier ‘declaratie’ gehanteerd, zoals dat is opgesteld en 

verstrekt door de penningmeester en worden bewijsstukken digitaal meegeleverd. 

Een comitélid kan de onkostenvergoeding aanmerken als gift en dat vervolgens opvoeren als 

aftrekpost bij de belastingaangifte. Een verklaring van deze schenking kan - indien gewenst - door 

de penningmeester worden verstrekt. 
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Artikel 11: 

Royement 

Een comitélid kan geroyeerd worden, als zij door onbehoorlijk functioneren schade voor de stichting 

heeft veroorzaakt dan wel zou hebben kunnen veroorzaakt en het comitélid daarover een ernstig 

verwijt kan worden gemaakt. Het comitélid wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze in een 

gesprek met de leden van het dagelijks bestuur te duiden.  

Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan wordt een mediator ingeschakeld om de zaak te 

beoordelen. De comitéleden leggen zich bij het door hem∕haar gegeven advies neer.  

 

Artikel 12:  

Slotbepaling 

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 

dagelijks bestuur na overleg met de comitéleden. 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag. 

 

Plaats: Almere.                                 Datum: 12 september 2018. 

  

 

          de voorzitter,                                           de secretaris, 

M. de Vreeze – den Hollander                            A. van Wijngaarden - Junge 
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